OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 26. 8. do 1. 9. 2019
ponedeljek:
7.30 za + Petro Drev, greg.
18.30 za + Jožeta Škorjanca, obl.

torek:
7.30 za + Antona Štiftarja
za + Petro Drev, greg.
18.30 za + sorodnike

sreda:
7.30 za + Antona Planinška
za + Petro Drev, greg.
18.30 za + Moniko Škrinjar

četrtek:
7.30 za + Petro Drev, greg.
18.30 za + Marijo Kozmus

petek:
7.30 za + starše Napotnik
18.30 za + Petro Drev, greg.

sobota:
7.30 za žive in + dobrotnike DBC
18.30 na čast Sv. Družini v
zahvalo za 87 let

NEDELJA
8.00 za + Nežiko Flis, greg.
10.00 za žive in rajne farane

Nebeški Oče, s svojo močjo
združuješ misli in srca
vernih. Podpiraj nas, da
bomo vzljubili, kar
zapoveduješ, in želeli, kar
obljubljaš. Tako se ne bomo
navezovali na svet, ampak si
želeli pravo srečo v tebi.

● Jezusu ne moremo pripadati le s pobožno
mislijo ali željo, tudi ne z besedo in obljubo. K
njemu pristopamo z vsem svojim življenjem,
saj je verodostojen vodnik v Očetovo hišo. Ne
gre zamuditi tudi milostnih trenutkov, ki se
navadno ne ponavljajo.
● Z veroučnimi srečanji bomo začeli po prazniku
Marijinega rojstva. Urnik srečanj bo objavljen
prihodnjo nedeljo.
● Starše letošnjih prvoobhajancev vabim v
četrtek 29. avgusta ob 18. uri na informativni
pogovor o načinu verouka in življenja z Jezusom v tem letu.
● Škofijska Karitas Celje želi tudi letos pomagati
otrokom revnih družin s šolskimi potrebščinami. Če kdo more nameniti kakšen dar v ta
sklad, se mu zelo priporočajo in iskreno zahvaljujejo.
● Naši birmanci začenjajo neposredno pripravo
na prejem sv. birme, ki bo 13. oktobra 2019.
Čez 14 dni bodo šli na duhovne vaje.
● Ob sobotah zvečer je delavniška maša.
● V avli vzemite Glasilo.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!
!

!!2.!9.!! seja!PS!
!!5.!9.!! sestanek!bralcev!Boje!besede!
6.-8.9.! birmanski!vikend!na!Pohorju!
!!8.!9.! Praznik!rojstva!Device!Marije!
10.!9.! za"etek!verou"nih!sre"anj!
!
Sedanji!in!tudi!novi!pevci!Mepz!Don!Bosko!Celje!prijazno!vabljeni!na!prvo!vajo!nove!sezone,!
ki!bo!v!u"ilnici!DBC!v!torek!27.!08.!ob!19.00.!!
Za!morebitno!dodatno!informacijo!pokli"i!!
Marjana,!na!tel.!040!524!193.!Kdor poje,
dvakrat moli in kdor poje, gotovo slabo ne misli.
!

25. 8. 2019

21. nedelja med letom

Leto XV. št.

34

BOŽJA BESEDA
Izaija 66,18-21
Psalm!117!
Hebrejcem 12,5-7.11-13
Luka 13,22-30
Gospod govorí: »Jaz poznam
njihova dela in njihove misli,
prišel bom, da zberem vse
narode in jezike. Prišli bodo
in gledali moje veličastvo.

Vstopíte skozi ozka vrata, kajti široka so
vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo, in veliko jih je, ki vstopajo po njej (Mt
7,13). In!e: Jaz sem pot, resnica in
življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače
kot po meni (Jn 14,6). V nikomer drugem ni
odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni
dano nobeno drugo ime, po katerem naj
bi se mi rešili (Apd 4,12). Pot nam je
nakazal Bog z desetimi zapovedmi, vrata
nam je odprl Jezus s svojim križem, smrtjo
in vstajenjem. Hoditi po ozki poti, stopiti
skozi ozka vrata pomeni zavestno sprejeti
in živeti ta Božji program in sprejeti
Jezusa kot svojega Boga in Odrešenika.

Pojdite po vsem svetu in
oznanite evangelij!
Bratje in sestre, pozabili ste
na spodbudo, ki vam govorí
kakor sinovom: ›Moj sin, ne
zaničuj Gospodove vzgoje in
ne omaguj, kadar te graja.‹
Ko vas vzgaja, zdržite, saj
Bog ravna z vami kakor s
sinovi.
Nekdo mu je rekel: »Gospod,
ali je malo teh, ki se bodo
rešili?« On pa je dejal:
»Prizadevajte si, da vstopite
skozi ozka vrata, kajti povem
vam: veliko jih bo želelo
vstopiti, pa ne bodo mogli.«

YOUCAT – katekizem
Katoliške cerkve za mlade
60. ZAKAJ JE JEZUS NAJVEČJI VZORNIK na svetu?
Bog je ustvaril človeka, da
bo srečen. To se zgodi, ko
človek Boga spozna, ga
ljubi, mu služi in živi v hvaležnosti do svojega Stvarnika. Jezus Kristus je edinstven, ker nam ni pokazal
le resničnega Božjega bistva, ampak tudi resnični
ideal človeka. On je »podoba nevidnega Boga«
(Kol 1,15).
Jezus je bil več kot idealen
človek. Celo na videz idealni
ljudje so grešniki. Zato noben
človek ne more biti merilo drugemu človeku. Jezus pa je bil
brez greha. Kaj pomeni človečnost in kaj naredi človeka v
najresničnejšem pomenu besede neskončno vrednega ljubezni, spoznamo šele v Jezusu Kristusu, ki »nam je postal enak v vsem, razen v
grehu« (Heb 4,15). Jezus,
Božji Sin, je resnični in pravi
človek. Na njem spoznavamo,
kakšnega človeka je hotel
Bog. Bog želi, da prepoznamo
njegovo ljubezen in že zdaj
vse svoje življenje živimo v odnosu z njim. Kdor je hvaležen,
se svobodno obrača na dobrotnika, kar Bog gotovo je. Ta
odnos traja večno.

PRIPRAVA NA BIRMO POPOTNICA ZA ŽIVLJENJE
Človek, ki okuša ljubezen, prej ali slej
postane tudi darovalec ljubezni. Zato je v pripravi
na birmo potrebno bolj poudariti, kako zelo smo
obdarovani, kako zelo nas ima Bog rad in kako
smo med seboj povezani kot bratje in sestre. Kako
veseli so odhajali od Jezusa tisti, ki se jih dotaknila
njegova ljubezen. Podoben dotik je tudi zakrament birme in priprava nanjo naj ne bi bila le
razumsko utrjevanje znanja o Bogu, ampak
predvsem priprava srca za ljubezen, ki jo prinaša
Gospod, za prejem Božjih darov in za sodelovanje
z milostjo. Srce najbolj pripravi molitev, Božja
beseda, evharistija. Kaj je birma, se ne da naučiti
iz učbenikov, ampak od srca do srca – prek
pričevanja, kako korak za korakom doživljamo v
odnosu z Bogom in ljudmi, ki izražajo sprejemanje, nežnost, gostoljubje, domačnost, povezanost, prijateljstvo, potrpežljivost, krotkost, veselje, mir, ljubezen.
Vsak od nas, ki nosi odgovornost za pripravo,
se lahko vpraša, kaj je položil vanjo za mlade, za
odrasle, zase. Imajo kandidati sploh priložnost
doživljati Svetega Duha in vstopiti v njegovo veliko ljubezen? Priprava na birmo je kot popotnica
za življenje. Za mlade in odrasle se je vredno kar
najbolj potruditi, da to, kar »vzamejo« s seboj,
čim bolj oblikuje njihova srca in nadaljnje versko
življenje.
Polona Vesel Mušič
mati petih otrok, avtorica knjig za priprave na birmo

POGOVOR Z APOSTOLSKIM VIZITATORJEM V MEDŽUGORJU
Vsako poletje Medžugorje obišče več milijonov
oseb, letos pa se je njihovo število še povečalo. Maja
letos je papež Frančišek odobril romanja na ta kraj,

ki so lahko tako po
novem tudi uradno organizirana
preko škofij ter
župnij in ne le v
»zasebni« obliki.
Po njegovih besedah gre za velik izziv, saj je število romarjev z vsega sveta veliko in je potrebno zagotoviti spremljanje v njihovem maternem jeziku.
Trenutno je v Medžugorju na voljo 16 kabin za simultano prevajanje bogoslužij in katehez. Ljudje
iščejo duhovno stvarnost, ki jo lahko najdejo tukaj v
trenutkih molitve, evharistični adoraciji, premišljevanju Božje besede, zakramentu spovedi, ki je značilen za Medžugorje. Največ romarjev prihaja iz Italije in Poljske, veliko pa je tudi lokalnih obiskovalcev,
iz Bosne in Hercegovine in Hrvaške, z Balkana. To
ozračje miru in tišine, trenutkov z Gospodom jih privlači, doživljajo močno izkušnjo vere, ponovno se
približajo Bogu in mnogi se vrnejo in pripeljejo svoje
prijatelje.
Medžugorje je namreč znano po tedenskih duhovnih vajah s postom ob kruhu in vodi. Tedenski
program je po besedah apostolskega vizitatorja zelo
bogat: zjutraj so svete maše v različnih jezikih in kateheze, popoldan se moli rožni venec, kateremu
sledi večerna maša s premišljevanjem. Trikrat tedensko poteka adoracija, enkrat pa čaščenje križa.

MINISTRANTSKE DOGODIVŠČINE
Naj bo konec počitnic še kakšna anekdota iz
knjige Ministrantske smešnice.
Župnik zvečer sreča na ulici svojega ministranta in ga vpraša: »Te v šoli niso naučili, da se
pozdravi: Dober večer?« »Ne,« odvrne fant, »v
šolo hodim zjutraj!«
»Ti bi bil lahko najbolj priden fant, če bi le hotel,« reče župnik. »O ja, saj bi hotel, ampak zmeraj
pride kaj vmes,« se fant opraviči.

SVETNIKI v tem tednu
P Aleksander, mučenec
T Monika, mati sv. Avguština
S Avguštin, škof, cerk. učitelj
Č Mučeništvo Janeza Krstnika
P Feliks, mučenec
S Pavlin, škof
N Egidij, opat

SVETA ZNAMENJA
KRUH je bil dolgo časa v
Evropi glavno živilo, kakor
riž na Kitajskem ali ribe za
Eskime. Do kruha imamo
spoštljiv odnos in njegovih
ostankov ne mečemo med
odpadke. V mnogih hišah
še naredijo križ na hlebec
kruha, predno ga načno.
Kar nekaj Jezusovih dogodkov je povezanih s kruhom,
n.pr. ko je s petimi hlebi nahranil pet tisoč glavo množico ali ko je pri zadnji
večerji izrekel nad kruhom
besede spremenjenja in ga
razdelil učencem kot svoje
Telo. Odtlej se v Cerkvi neštetokrat oglaša vabilo:
»Vzemite in jejte, to je moje
telo!« Kristjan, ki sprejme
kruh spremenjen v Kristusovo telo, naj bi se tudi sam
vse bolj spreminjal. Postal
naj bi kakor kruh za ljudi, ki
so lačni pozornosti, sočutja
in skupnosti. Kakor za telesno življenje potrebujemo
kruh, tako potrebujemo Jezusa za duhovno hrano na
življenjski poti, saj ima v
sebi moč za večno življenje.

